
Pagina 1 van 1 
 

 

Verzonden per e-mail: gemeente@oisterwijk.nl; juul.willemsen@oisterwijk.nl 
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk 
Postbus 10101 
5060 GA  OISTERWIJK 
 
       Oisterwijk, 10 maart 2020 
 
Betreft: 
Reactie Adviesraad Sociaal Domein op de Verordening leerlingenvervoer gemeente Oisterwijk 2020 
 
Geacht college, 
 
Graag geven wij u hierbij onze reactie op de Verordening leerlingenvervoer gemeente Oisterwijk 2020. 
Wij kunnen in grote lijnen instemmen met de voorliggende verordening en zien een verbetering in vergelijk met 
de vorige verordening.  
Wij hebben op twee artikelen te weten artikel 11 en artikel 26 een advies voor een kleine aanpassing, 
respectievelijk een vraag om verduidelijking. 
 
Aan artikel 11 is een nieuw lid 3 toegevoegd, hierin staat dat:  
“Het college kan in afwijking van lid 1 in beleidsregels bepalen een vervoersvoorziening te verstrekken die het 
mogelijk maakt zelfstandig te reizen”.  
Analoog aan hetgeen hierover in artikel 24 vermeld wordt zouden wij in artikel 11 achter “te verstrekken” willen 
toevoegen: ten gunste van de ouders/kinderen, zo nodig na advies te hebben gevraagd aan deskundigen.  
 
Met betrekking tot artikel 26: Intrekking oude regeling en overgangsbepaling 
1. De Verordening leerlingenvervoer gemeente Oisterwijk 2014 wordt ingetrokken met ingang van 

1 juli 2020. 
2. Op aanvragen die betrekking hebben op het schooljaar 2019-2020 en worden ingediend na 1 juli 2020, blijft 

de Verordening leerlingenvervoer Oisterwijk 2014 van toepassing hebben wij de volgende vraag:  
Hoe kan het dat aanvragen voor een schooljaar (in dit geval 2019-2020) ook na 1 juli 2020, als het schooljaar 
nagenoeg beëindigd is en de oude verordening per 1 juli al is ingetrokken, alsnog in behandeling worden 
genomen? 
  
Wij onderschrijven de overwegingen van het college voor het uitbreiden van de doelgroep genoemd 
onder Argument 1.3 van het concept-raadsvoorstel alsmede de overwegingen van het college aangaande de 
wijziging m.b.t. het zelfstandig leren reizen (Argument 1.4). 

In het verlengde hiervan stellen wij het op prijs om over het volgende nader geïnformeerd te worden. 
In het recente verleden (2017-2018) werd melding gemaakt van een nieuw product van Arriva, namelijk 
Reiskoffer, waarbij het met een app mogelijk gemaakt werd mensen te begeleiden. De familie weet dan precies 
waar iemand is, hoe iemand reist en dat er eventueel geschakeld kan worden met de chauffeur van de bus om te 
laten weten dat er iemand met een hulpvraag aanwezig is. 
Oisterwijk was destijds de eerste van de negen Hart van Brabant gemeenten die al twee kinderen uit het 
leerlingenvervoer had die niet meer met de Regiotaxi gingen, maar reisden met de app.  

Wat is de stand van zaken nu en maken meer kinderen/jeugd gebruik van deze app? 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein, 
 
Jan Schmitz, portefeuillehouder Jeugd 


